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Místo jednání: Praha Datum: 9. 12. 2019  

schválil: Bloudek  

zapsala: Valentová Pořadové číslo: 29 

Distribuční list: členové VV, sekretariát, revizní komise 

Seznam účastníků:  

VV - Bloudek, Resch, Blažek, Veselý; omluven Aksamit 

sekretariát – Valentová 

soutěžní lezení - Fajbišová 

Příští jednání: 6. 1. 2020 od 15 hod., Praha 

Přílohy:   

 

 Popis Vlastník  Termín 

1.  Kontrola plnění úkolů z předchozích jednání 

Úkoly z předchozího jednání VV byly splněny. 

 

 

 

2.  Schválení nového spolku 

VV zamítl žádost spolku SK Outdoor Jeseník o přijetí do ČHS, s tím, že 

jej bude možno přijmout až poté, co bude mít ve stanovách uveden 

jako předmět činnosti horolezectví, tj. v souladu se stanovami ČHS. 

Informaci předá sekretariát.  

sekretariát neprodleně 

3.  Mezinárodní záležitosti 

J. Bloudek se zúčastnil 23. 11. jednání IFSC Europe v Norimberku, kde 

byl prezentován záměr rozšířit v roce 2020 počet Evropských pohárů, 

a záměr realizovat vzdělávání stavěčů. 

- - 

4.  Odměny za rok 2019 

VV schválil návrh poskytnutí odměn za celoroční práci, za realizaci 

odpovídá sekretariát. 

sekretariát do 31.12. 2019 

5.  Granty ČHS 

VV rozhodl, že v roce 2020 budou opět vyhlášeny granty ČHS na 

podporu mládeže, na údržbu skal a podporu tradičních horolezeckých 

akcí. Za přípravu podmínek, vyhlášení výzvy a zpracování žádostí 

odpovídá sekretariát ve spolupráci s příslušnými komisemi (komise 

mládeže, CVK). Výzva k podávání žádostí bude zveřejněna ve druhé 

polovině ledna.  

sekretariát, komise 

mládeže, CVK 

20.1.2020 

6.  Odměňování v ČHS 

VV diskutoval o systému odměňování členů komisí a dalších 

spolupracovníků ČHS a uložil B. Valentové připravit návrh řešení, který 

bude projednán na samostatném jednání 2.1.2020 a poté předložen na 

nejbližší jednání VV. Návrh musí respektovat priority činnosti ČHS. 

Valentová 2.1.2020 a 

poté příští 

jednání VV 

7.  Hospodaření ČHS 

VV vzal na vědomí informaci o čerpání rozpočtu ČHS a uložil 

M. Veselému předložit na příští jednání aktualizované údaje 

o hospodaření.   

Veselý  příští jednání 

VV 
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8.  Informace o dotacích MŠMT 

ČHS podal žádost o rozpočtovou změnu v programech Talent 2019 

a Repre 2019 z důvodu změn ve struktuře čerpání.  

ČHS převzal stěnu na rychlost v Ostravě, včetně příslušenství 

pořízenou z investiční dotace MŠMT, převzetí veškerého majetku bude 

ukončeno k 15. 12. 2019. Za uzavření smluv a další úkony odpovídá 

D. Fajbišová.  

 

 

 

 

Fajbišová 

 

 

 

 

do 31.12.2019 

9.  Příprava rozpočtu na rok 2020 

VV schválil první návrh vyrovnaného rozpočtu ve výši 21,812 mil. Kč, 

další upřesnění návrhu rozpočtu bude předloženo na příští jednání VV, 

odpovídá M. Veselý.  

Veselý příští jednání 

VV 

10.  Mládež různé 

V Jihlavě se 16. 11. uskutečnilo setkání klubů mládeže, zúčastnili se jej 

zástupci 18 oddílů. Probíhá vyplácení finanční podpory za sportovní 

činnost mládeže za 2. pololetí a proplácení grantů mládeže. 

Uskutečnily se další Open závody.   

- - 

11.  Vzdělávání různé 

Byly zveřejněny pozvánky na metodické semináře pro členy ČHS 

zaměřené na skialpinismus a ledolezení, které se uskuteční na začátku 

příštího roku.  

- - 

12.  Alpinismus 

VV jmenoval Dušana Stoupu Janáka předsedou komise alpinismu, 
administrativní záležitosti zařídí sekretariát.  

 

Byla vyhlášena výzva k podávání nominací do soutěže ČHS Výstupy 
roku 2019 s uzávěrkou 5. 1. 2020. Slavnostní vyhlášení výsledků se 
uskuteční 7. 2. 2020 v Bedřichově v návaznosti na zahájení Jizerské 
50. Za soutěž odpovídá Komise alpinismu ve spolupráci se 
sekretariátem.  

sekretariát 

 

 

 

komise alpinismu, 

sekretariát 

dle 

harmonogramu 

13.  Soutěžní lezení 

Uskutečnilo se MČR v lezení na obtížnost a MČR v lezení na rychlost, 
které uzavřelo letošní závodní sezonu. A. Ondra se na závodě 
v Toulouse kvalifikoval na LOH v Tokiu. ČOV přidělil ČHS za úspěšnou 
kvalifikaci příspěvek 100 tis. Kč na přípravu účastníka LOH, který bude 
využit na nákup soutěžních chytů pro trénink, dle potřeb A. Ondry.  

 

J. Bloudek a P. Blažek se zúčastnili jednání s ČOV kvůli účasti OH 
2020. 

- - 

14.  Drytooling 

VV uložil P. Reschovi jednat s předsedou komise ledolezení a 
drytoolingu S. Matuškou o záměrech na nadcházející závodní sezonu.  

P. Resch neprodleně 

15.  Údržba skal, OP různé 

9. 11. se uskutečnilo každoroční jednání Centrální vrcholové komise, 
na kterém bylo mj. rozhodnuto zadat právní analýzu odpovědnosti za 
bezpečnost jištění a skal, odpovídá B. Valentová. Bylo získáno nové 
povolení lezení pro skály na území CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. 

Valentová 1.Q 2020 
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16.  Marketing, média různé 

Bylo dojednáno rozšíření spolupráce s časopisem Montana, probíhá 
příprava Ročenky ČHS 2019, probíhá výběr fotografií pro PF ČHS 
2020.  

  

 


